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الرحیم الرحمن اهللا بسم
والصالة هللا اهللالحمد رسول سیدنا على .والسالم

لأل االمتنان وعظیم الشكر خالص أقدم البدایة ـالفى العق ـد محم الدكتور ستاذ
للمؤتمر العلمیة اللجنة ورئیس العلمى والبحث العلیا للدراسات القرى أم جامعة وكیل

لدعوت لألوقاف الجلیهالثانى العلمى المؤتمر هذا أعمال فى بالمشاركة لنا .لالكریمة
ـوثيءلشهوإن البح ومراكز العلمیة والمجامع الجامعات تهتم أن حمید حسن

موضوع بغیالوقفبتناول والبحث المعاصرةبالدراسة حیاتنا فى دوره تفعیل وجعله،ة
مكان احتلهاتهیتبوأ التى اإلسالمى عالمنا فى النهضة ومؤسسات عوامل بین السامیة

السنین أس،لمئات وبكل أخذ ـروالتى بكثی شأناً أقل ومنزلة مكانة ویحتل عنها ینزل ف
الحاجة باتت الذى الوقت فى األسباب، من العدید بحكم بالقصیرة لیست آماد منذ وذلك

قبل من علیه كانت عما وإلحاحاً مساساً أشد .إلیه
ـؤتمر م بعقد القرى أم جامعة تعهد مجرد لیس إعجابى وأثار نظرى لفت ومما

ال موضوع فى األمردورى لكن والثناء، التقدیر یستحق ذاته حد فى ذلك أن مع وقف،
جادة موضوعات من المؤتمر محاور فى رأیته ما إلى تخطاه بل الحد هذا عند یقف لم
والتعامل الوقف دور تفعیل على وتصر تستهدف تقلیدیة، وغیر مستجدة، جوانب ومن

ا هذه تحقیق تواجه التى الخطیرة التحدیات مع .لغایةالفعال
الوقفیة العملیة مسیرة فى نوعیة خطوة المؤتمر هذا یمثل أن .وآمل

أن لها یمكن تقلیدیة غیر وقفیة صیغ ودراسة بحث فى تعالى باهللا استعنت وقد
والفعالیة القوة من بالمزید الوقف عملیة العملیة. تمد فى والتجدید التطویر جوانب إن

یر ما منها متعددة، متنوعة وماالوقفیة الموقوفة، األموال إلى ـنجع ـدرجیمك ین أن
المعاصر واقعنا فى كبیرة أهمیة تحتل مفردات من .تحتها

ـا م ـا ومنه الوقف، لعملیة والتمویلیة االستثماریة الصیغ إلى یرجع ما ومنها
الو عملیة على القائمة المؤسسات إلى تمثلتیرجع سواء ـةفيقف الواقف أمالجهات

الجهات فى المشرفةتمثلت ـون... المدیرة یك أن رأیت وقد الجوانب من ذلك غیر إلى
إسهام ـليفيموضوع العم یجر لم أموال وقف على منصباً الجلیل العلمى العمل هذا

ـذه، ه أیامنا فى بال وذات مهمة أنواعاً تشكل باتت أنها مع الماضى، فى غالباً علیها
الشائع كان الیوم-لقد الم-حتى األموال العقاراتادیةوقف منها وخاصة معالملموسة



٢

الیوم ـدماتأمامأننا والخ المنافع رأسها وعلى المادیة غیر األموال من أخرى أنواع
المعنویة ـف. والحقوق وق ـه حوزت تحت ندخل ال ولم المادى؟ الوقف أسرى نظل فلم

موا هناك وهل والحقوق؟ ـدوىنالمنافع ج ـن م هناك وهل ذلك؟ دون تحول شرعیة ع
ـصورا وت ـصویر ت یمكن وكیف األموال؟ من النوعیة هذه لوقف واجتماعیة قتصادیة

الموقوفات؟ من النوعیة هذه .)١(تطبیق
ـض بع ذكر والمهم المفید من یكون قد المسائل هذه تناول فى نشرع أن وقبل

وهى :التنبیهات
األول التبرع:التنبیه أعمال من عمل .الوقف

م دون تطوعى، خیرى عمل فالوقففهو الواقف، على یعود دنیوى مادى قابل
أن كما كالزكاة، اإلنسان على المفروضة األعمال من معاوضهلیس عمل كالبیعةلیس

مصراعی. واإلجارة على مفتوح الوقف باب أن الشرعى التكییف بهذا الوعى هومغزى
ال ـن م ـد المزی ذلك یستدعى أن دون الواقفین، من فیه یدخل أن یرید من ـودأمام قی

معا عملیة كان لو كما ـدمووالشروط لع ضماناً الضوابط من والكثیر الكثیر تتطلب ضة
والمنازعات والمشاحنات واإلضرار والضرر ـاً. الظلم مفروض ـالً عم ـان ك ـو ل وكما

بالمكلف وضرر ظلم أیضاً یحدث ال حتى والضوابط والقیود الشروط من المزید یقتضى
أخ جهة من الغیر وبحقوق جهة مح. رىمن تبرع الوقف ـلضإن قب ـن م وإحسان ،

بالمزید یضیق وال بالقیود یكبل أن ینبغى فال سبیل، من المحسنین على وما الواقفین،
الشروط ـال،من فق ـدم الق منذ ذلك على نبه حیث القرافى، اإلمام العالمة اهللا : ورحم

القرب« أبواب أحسن من شروطه... هو تخفف أن ـضل)٢(»...وینبغى ف ـن وم اهللا،
الفق أن فلسفةهتعالى من أخذاً واالتجاهات، المواقف من والعدید للعدید اتسع اإلسالمى

و الراشدةإالوقف الخالفة وسنة النبویة للسنة ـات. تباعاً باالتجاه ـذ نأخ أن ـا وعلین
المعاصرة حیاتنا فى الوقف دور تفعیل بحق أردنا إن الموسعة، .واألقوال

                                                           

د)١ دراسة منها أذكر والحقوق المنافع وقف جزئیاً تناولت ما الدراسات من في. هناك الوقف قحف، منذر
اإلس بقطرالمجتمع األوقاف وزارة المعاصر، والدراسة. المي البحث من مزید إلى یحتاج الموضوع   .لكن

بیروتذال) ٢ اإلسالمى، الغرب دار ـ١٩٩٤: خیرة، ج ـ٦، ص ،٣٢٢.
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الثانى مصلحىال:التنبیه عمل :وقف
له المعنى معقول عمل ـةهوغایت. )١(وغایةدصمقفهو أخروی مصالح تحقیق

الغیر لمصلحة مال بذل خالل من ـةیللواقف دنیوی منافع له ـع. حقق م ـدور ی ـو فه
ـرة، كثی حاالت فى الموقوفة واألموال بل علیه، والموقوف الواقف من لكل المصلحة

ا یصلح الوقف أن نجد الغالب ـاففى م ـر غی فى واإلهدار العبث من ویحفظها ألموال،
ـن م أو حكام من سواء االعتداءات، من عدیدة ألوان من ویحمیها تصرفات من طائل

.غیرهم
ـى ف بها االستفادة على وحبسها الموقوفة، لألموال تحصین إال هو ما فالوقف

مفیدة صحیحة غا)٢(أغراض التى العقارات على محافظة فهناك ثم ومن ـون، تك ما لباً
عالیة قیمة مهم.ذات للوقف الشرعى التكییف بهذا ما،والوعى إذا بصددكوخاصة نا

الوقف عملیة التصرفات. تفعیل أحكام فى ننظر ونحن المصلحة فكرة استحضار فعلینا
الواقف قبل من سواء الوقف، حیال علیه،المتعددة الناظر قبل من ـل،أو قب ـن م أو

والمجتمع نلجأو.الدولة بل والمبانى الصیغ أسر فى نقع ال یجعلنا المصلحة استحضار
والمعانى المقاصد ا. إلى هنا المقصد هناكإلولیس یكون قد لما الكلى ـوالمنغفال أق

سبباً،واشتراطات ذلك یكون أال المقصد الوقفوإنما عملیة شلل ـى. فى إل وتحویلها
صماء وطقوس عقیم، .عمل

ال موقف هنا الحنفیة،ویعجبنى متأخرى الرغمسادة فىفعلى مذهبهم تشدد من
ما إن صریحة یعلنونها بهم إذا الموقوف المال بوقفریجنوعیة التعامل الناسهى بین

بجریان العبرة إن قالوا إنهم بل السابقین، األئمة وأقوال القیاس خالف ولو حتى یجوز
بوقف الزمنهالتعامل فى بل أزمان، من مضى فیما مسایرةلیس إال ذلك وما الحاضر،

عنها الوقفیة العملیة تخلف عدم على والحرص المستجدة واألوضاع وبهذا. للظروف
السدید والفكر الحكیم داخلةأدالمنطق تكن لم الوقف مظلة تحت األموال من كثیراً خلوا

                                                           

الف) ١ مجمع مجلة الوقف، فى المصلحة أثر بیه، بن اهللا عبد العددهقالشیخ األول١٢اإلسالمى، .الجزء
یرا) ٢ المعرفة من ـاهرةلمزید الق ـالمیة، اإلس ـة الخیری الجمعیة الوقف، ندوة ـدة١٥: جع القع ذى ـن م

ـ١٤٢٠ .ه
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قبل من ـاكن،)١(فیها واألم األزمان مختلف أمام واسعاً رحباً المجال وفتحوا بل ـا، وم
خاصة ومالبسات ظروف من .یحیطها

الثالث اال:التنبیه من كانت اإلسالم صدر فى الوقفیة بمكانالتجربة والمرونة .تساع
ـوة النب عصر بین والجامع لإلسالم الذهبى العصر فى الوقف شعیرة تطبیق إن
ـب جوان ـل ك فى واالتساع المرونة من المزید على برهن قد الراشدة الخالفة وعصر

فوجدناو الوقفیة، العملیة ـففیهعناصر والوق ـرى الخی ـف والوق ـذرى ال ـف الوق
ـه فی ـدنا ووج ـول، المنق من نوع من أكثر ووقف العقار وقف فیه ووجدنا المشترك،

ووجدنابالتأ الواقف، ونفع الغیر نفع ووجدنا والجواز، اللزوم فیه ووجدنا والتأقیت، ید
وتولى الوقف على اإلشراف الواقف ـ)٢(غیرهتولى ش على دل إن ذلك كل ـايء، فإنم

واتساع مرونة من الوقف ساحة به تتحلى ما على فى. یدل الضرورى هذهأومن یامنا
أوإلا ـا هن من بقول تضییقها وعدم المرونة، وذات االتساع ذات المیزة هذه على بقاء

حسنة قدوة الشرعیة السنة هذه فى لنا ولیكن هناك، من .قول

الراب المعاصر:عالتنبیه الوقف لدور الواضح اشتدادالتواضع من الرغم إلیهعلى .الحاجة
ـف الوق دور ـامن تط ـن م الیوم ونعیشه نراه ما علیه ویحزن له یؤسف مما
ـان ك ـا م خالف على وتنمیة، وتقدم نهضة من نرجوه ما إنجاز فى إسهامه وتواضع

ونك الحاضر، فى علیه یكون أن یمكن وما الماضى، فى واحدعلیه مثل بضرب هنا تفى
كائن هو ولما كان لما الدقیق التصویر فى عداه ما كل عن ـة. یغنى العلمی النهضة إن

ـك تل اإلسالمیة، لألمة طویلة عصور فى والفنون العلوم مجاالت مختلف فى والفكریة
تفسیر عن فتشت إذا العصور تلك فى حضارة بها تحظ لم التى ـدلهاالنهضة تج فلن

ع أنتفسیراً ـى ویكف والفكرى، العلمى النشاط على الوقف عملیات سوى صحیحاً لمیاً
أن للتعلیمهندرك دیوان أو وزارة هناك تكن لم المذهل العلمى التقدم هذا .)٣(مع

                                                           
ـ) ١ ج بیروت، الفكر، دار عابدین، ابن حاشیة عابدین، ـ٤ابن ص ومابعدها٣٣، ،.
اإلسالمیة،) ٢ الجامعات رابطة تنظیم اإلسالمیة، الدول فى الوقف دور إحیاء ندوة تراجع المعرفة من لمزید

م .م١٩٩٨ایوبورسعید،
الدراسیة) ٣ الحلقة السید، الملك عبد للدكتور للوقف االجتماعى الدور إلى المعرفة من للمزید الرجوع یمكن

رقم ندوة للتنمیة، اإلسالمى البنك األوقاف، ممتلكات وتثمیر إدارة ـ١٤١٥طبعة١٦فى .ه
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المعانا شدة نعانى اإلسالمى العالم نحن ـین،ةوالیوم الب ـى العلم ـف التخل من
وا االقتصادى المستوى على بدوره انعكس األمموالذى بین المتدنیة ومكانتنا الجتماعى

ـیدت ش ـى الت البحثیة والمراكز والكلیات الجامعات هى وأین الوقف؟ فأین والشعوب،
الوقف؟ من أساس على !.وقامت

االحتیاجات من والعدید العدید فهناك األضالع، ثالثیة إنمائیة معضلة أمام إننا
و تعلیم من فیها عدیدة ولفئات للشعوب وعملالملحة وإسكان وهناك... صحة إلخ،

فى والحكومات الدول وقدرات إمكانات فى واضح االحتیاجاتعاإشبعجز .تلك
غیاب أن،وهناك ـدارة بج یمكنه الذى الوقفى للنشاط متعمد تغییب باألحرى أو

االحتیاجات تلك تشهدیشبع أخرى إسالمیة بالد عكس على اإلسالمیة البالد بعض في
مسب غیر ـرنهضة الفك المستوى على الوقفي المجال في ـرىوقة ـىىوالتنظی وعل

والتطبیق التأسیس مخرج. مستوى ال ذلك الوقفأمامناوأمام دور بتفعیل وعندما. إال
ـه نقول فإننا الشأن هذا فى الفاعلة العناصر من والكثیر الكثیر یمتلك الوقف إن نقول

عدیدة موضوعیة اعتبارات إلى ذلك فى ـعو. مستندین م التعامل حسن رهین ذلك كل
ـدره ق ـاؤه إعط ثم واإلعالمیة، والتنفیذیة الفقهیة والجبهات األصعدة كل على الوقف

واالعتبار االعتداد من الكبیر وممتد. الحقیقى مستدام إنمائى عمل أنه على له والنظر
نسبى بشكل سیاجهإن. ولو ووضع أنواعها اختالف على المالیة األصول لبعض تجنید

ـات احتیاج إشباع فى وتوظف وتستخدم تستغل كى علیها، والمحافظة لها الحمایة من
المجتمع فى الفئات لبعض .مهمة

ـا حیاتن ـى ف الوقف دور لتفعیل ممكن جهد كل بذل الضرورى من نجد وهكذا
.المعاصرة
الوقفأل هو الدور بهذا یقوم من وخیر به، القیام مطلوباً دوراً هناك ـى. ن وف

صوبأیامن كل من اإلسالم على الهجمة تشتد هذه وال،بوحدا ـا دفعه ـأتى یت ـن ول
ا ـارج خ ـزة وأجه وأعمال آلیات خالل من إال فعالة علمیة مواجهة ـاقمواجهتها لنط

ش یكون ولن الحكومى خالليءالرسمى من إال ذلك لمن حقیقى .لوقفإسهام



٦

اإل العالم فى العلمى والبحث التعلیمى الوضع فإن نهوضیسالمىكذلك ستوجب
ومتقدمة عمالقة تعلیمیة ـق. مؤسسات تحقی ـة الراهن الظروف ظل فى الصعب ومن

والعالجيءش الصحة جبهة على الحال ونفس الوقف، غییة فى ذلك .)١(من

للتنبیه :الرابعتتمة
ـك هنال ما ینكر وال ینفى ال المعاصرة حیاتنا في الوقف دور بتواضع قولنا إن

جبا جهود ـستوىمن والم ـرى النظ المستوى على اإلسالمیة الدول من العدید في رة
ـد العدی فهناك الوقفي، المجال في حقیقیة نهضة وقیام الدور هذا لتفعیل تبذل التطبیقى
ـال، المج هذا في دوریة بصفة وتعقد عقدت التي والمؤتمرات والندوات الدراسات من

خصیصاً أقیمت التي المؤسسات من العدید ـارب،للوقفوهناك التج من العدید وهناك
وهناك هنا الرائدة ـذه،الوقفیة ه وجود مجرد عند یقف ال للتفاؤل یدعو الذي واألمر

ـمیة الرس ـات الجه ـن م ـد العدی قبل من وإصرار عزیمة من هنالك ما وإنما الجهود
ـة وقفی وضعیة تحقیق سبیل في الجهد من المزید بذل على واالقتصادیة بل والمدنیة،

اآلنضلأف علیه هي ـرص،مما وف ـة، متنوع ـددة متع ـل والتفعی التطویر ومجاالت
ـود جه ـى وإل ـضل، أف وقفیة تشریعات إلى الحاجة من مزید فهناك واعدة التحسین
المؤسسات بین العالمي المستوى وعلى بل اإلسالمي المستوى على والتفاعل للتنسیق

في تعمل وقفیة مؤسسات وإنشاء بل العاملة، المجالالوقفة ـى،هذا إل الحاجة وهناك
ـع م ـب تتواك ـوقفي ال المجال في واستثماریة تمویلیة صیغ حول الدراسة من مزید

المعاصرة .األوضاع
ـذ من ـودة معه غیر الوقفي المجال في نهضة بحق لیشهد المعاصر الواقع إن
ـط فق ـنة س خمسین منذ الحال علیه كان بما الراهن الوضع قارنا ولو طویلة، أزمنة

ونهضة وتطویر جهود من هنالك ما مدى ـدینا. ألدركنا ول الكثیر أمامنا ذلك مع لكننا
.الكثیر

                                                           

الناح) ١ على وأثره الوقف العرجاوى، مصطفى یراجع المعرفة من ـىلمزید ف ـة والثقافی ـة االجتماعی یتین
سابق مرجع اإلسالمیة، الدول فى الوقف دور إحیاء ندوة والحاضر، .الماضى
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تعالى-١ وِم ﴿: قال كَسبتُم ما طَیِّباِت ِمن َأنِْفقُوا آمنُوا الِذین َأیُّها َأخْرجنَایا مَّا

واللَ اَألرِض ِمن ِإالكُم ـِه ِبآِخِذی ولَستُم تُنِْفقُون ِمنْه الْخَِبیثَ ـِهتَیمَّموا ِفی ـضوا تُغِْم َأن
حِمید غَِنيٌّ الله َأنَّ تعالى] ٢٦٧: البقرة[﴾واعلَموا ـِر ﴿: وقال الْخَم ـِن ع ـسَألُونَك ی

كَِب ِإثْم ِفیِهما قُْل ـاذَاوالْمیِسِر م ـسَألُونَك وی نَفِْعِهما ِمن َأكْبر وِإثْمهما ِللناِس ومنَاِفع یر
كَذَِل الْعفْو قُِل اآلینِْفقُون لَكُم الله یبیِّن تَتَفَكرونك لَعلكُم ـرة[﴾ یاِت ـال]. ٢١٩: البق وق
وسلم علیه اهللا صدقة«: صلى مسلم كل فإن. على قالقالوا نجد أو: لم ـانعاً ص تعین

ألختصن صلى» رقع وسلموقال علیه ـى«: اهللا عل به فلیعد ظهر فضل عنده كان من
له ظهر ال أن... من ظننا حتى یعدد فمازال الصحابة ـضلهقال ف في منا ألحد حق ال

.»لدیه
وسالم علیه اهللا صلى ـذا«: وقال ك ـن م لك أفضل أخیك حاجة في تمشى ألن

.»وكذا
ـاهذه م كل أن على قاطعة داللة تدل والصریحة الصحیحة الشرعیة النصوص

ـاء وع ـو وه التصدق، حلیة في داخل فهو الغیر به ینفع أن یمكن مما اإلنسان لدى
ـل. للصدقة مث ـة معنوی أشیاء ومن مادیة أموال من اإلنسان لدى ما ذلك في یستوى

والطاقات والخبرات والقدرات ا. المهارات یمتلك ال ـنومن م ـى یعف فال المادى لمال
لدیالتصدق كانت الغیرهطالما لمصلحة منها جزءاً یقدم أن یستطیع .خدمات

المادیات حدود عند یقف ال منه باإلنفاق شرعاً المأمور اإلنسان .فكسب
ـادى م مال تقدیم عند یتوقف ال العمل یحسن ال لمن العمل أو الصانع . وإعانة

ما لیس الغیر حاجة في ـسانیةوالمشى وإن ـسمیة ج ـة خدم هي وإنما یقدم، مادیاً . الً
للتصدق وعاء نوعه كان مهما اإلنسان لدى فضل كل یجعل اآلخر. والحدیث والحدیث

ی الذي العلم أجره لإلنسان یبقى مما بهنتفَیجعل .ع
والوقف-٢ اآلنیة التطوعیة والصدقات للزكاة جامع اسم ـوب. الصدقة والمطل

بب اإلنسان یتصدق أوأن األسلوب بهذا التصدق كون ذلك بعد یضیر وال عنده ما عض
. بذاك
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ال-٣ التي احتیاجاته وتوفیر ودعمه الغیر ـةیإعانة مطلوب ـا توفیره ستطیع
وبالتالى والمساندة، الدعم وأسلوب لنمط شرعى تحدید یوجد ولم الحدیث بنص شرعاً

األسالیبفعلینا بكل المطلوب ذلك تحقیق في نستفید ـكأن ذل ـق تحق ـي ـاك. الت فهن
ـلوب األس وهناك اآلني األسلوب وهناك المؤسسى، األسلوب وهناك الفردى األسلوب

الدائم .الممتد
وإن-٤ صدقة أو زكاة للعلم إن العلماء قال الشرعیة النصوص هذه من أخذاً

صدقة أو زكاة للجسم وإن صدقة أو زكاة ـسان. للجاه اإلن لدى ما جمیع دخل وبالتالى
یمن أن یمكن مما ومعنویات والبذلدیفمادیات العطاء وعاء في الغیر .به

ـي-٥ ف ـاق وس قدم على قائمة كانت التي الوقفیة النماذج في جیداً تأملنا لو
ـافع المن ـة وخاص ـافع المن وقف أن لوجدنا الممتدة عصوره عبر اإلسالمي المجتمع

مكوناتها من أساسیاً مكوناً كان .البشریة
ال وقف ـكففي ذل كل في البشریة الخدمة نجد والمكتبات والمستشفیات مدارس

قیمة فما دونها، الوقف مقصود یحقق أن المادیات لوقف یمكن ال رئیساً عنصراً تمثل
ـائمین ق دون ـة مكتب ووقف أطباء دون مستشفى ووقف مدرسین دون مدرسة وقف

ـى. علیها عل ـصر یقت كان ما الوقف أن أثبتت الوقفیة التجارب ـانىإن المب ـف وق
الالزمة البشریة بالخبرات وإعدادها لتجهیزها یمتد كان بل المادیة .واألعیان

ومؤلفاتهم لكتبهم العلماء بعض وقف وجدنا ما أن. وكثیراً ـول المعق غیر ومن
الورق داخل الموجود والفكر العلم ولكنه والحبر الورق هو الموقوف ـویكون دونالم

والحبر وال. بالعلم ـرفالورق والفك العلم حفظ منه والقصد وأداة وعاء إال هو ما . حبر
وفكره لعلمه وقف إال هو ما لكتابه العالم وقف فإن ثم ـى. ومن یراع أن الناظر وعلى

الكتاب طبع بإعادة وإن العلم هذا على .المحافظة
التوطئ ـولهبهذه والق ـوق والحق المنافع وقف لتناول مؤهلین نجدنا البسیطة

في الموقوفاتبإدخالها .دائرة
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المنافع وقف
االقتصادى-١ االصطالح فى ومالیتها :المنفعة

للمنفعة ینظر من االقتصادیین ـدرة”Utility“من ق أو ـیة خاص أنها باعتبار
بالمالوأ تعلق بالخدمات،صفة ویسمى معنویاً أو بالسلع ویسمى مادیاً نوعه، كان ،أیا

ال أو بها المتصف المال هذا ـدىتجعل ل ـة رغب أو ـة حاج إشباع على قادراً به عالقة
.اإلنسان

ـه لدی ـخص ش بوجود مرهون األموال هذه فى المنفعة وجود أن ذلك ومعنى
المال هذا یطلب تجعله نفسیة ـادة،رغبة الزی أو ـساس اإلح أو الرغبة هذه إلیجاد إما

منها التقلیل أو إلزالتها أو إن. منها یقال حتى أنه األمر فى ـنالمهم م البد منفعة هنا
لدیه شخصى الشأوجود على الحصول فى یرغب یجعله ـهيءحساس أن ـرى ی الذى

رغبته له یشبع .)١(سوف
فیراها أخرى زاویة من للمنفعة ینظر من االقتصادیین أو"ومن الحسى اإلشباع

ما خدمة أو ما سلعة استخدامه عند للفرد یتحقق الذى محصلة" النفسى إلى یلتفت فهو
ـینا مع ـال لم ـتخدامه اس ـالل خ ـن م للفرد یتحقق إشباع من إلیه تؤول وما ألمور

“Satisfaction”لش نظرة فهما واالرتباط، الصلة وثیقا واضح، هو كما والمفهومان، يء،
زوایاه من زاویتین من لكن الیأو.واحد االقتصادى العرف فى فالمنفعة النظرة كانت ا
فالما المال، مصطلح تحت شتندرج إما عندهم شيءل وإما المختلفة كالسلع يءمادى

ـفة ص تكتسب ال والمعنویة المادیة األشیاء هذه لكن والحقوق، الخدمات مثل معنوى
الحاجة إشباع على القدرة یعنى الذى النفع صفة اكتسبت إذا إال ـن. المالیة م ـام فطع

ال فیه رغبة أو حاجة غیر من وتعلیم ماالً، لیس ورغبة حاجة ماالًغیر ـا. یعد م فإذا
مالیة خدمة إلى التعلیم وتحول مالیة سلعة إلى الطعام تحول الرغبة أو الحاجة .وجدت

الفقهى-٢ االصطالح فى ومالیتها :المنفعة
ـوال واألم ـذوات بال ـق تعل صفة أنها إلى بها یذهب للمنفعة الفقهى المفهوم

والمحسوسة الذات"العینیة أو العین تجعل التى الشوهى ـة،يءأو قیم ذا المحسوس
واأل الذوات من النهائى المقصود هى أنها المحسوسةویرون ـشاط. عیان ال : ىبیقول

                                                           
القاهرة. د) ١ العربیة، النهضة دار السیاسى، االقتصاد المحجوب، ـ١٩٦٤: رفعت ط ـ١، ص ،٨٠.



١٠

أو" الدار أو األرض فذات الذوات، أنفس ال بالمصالح العباد على تعود التى هى المنافع
ـا به المقصود یحصل وإنما ذوات، هى حیث من ضر وال فیها نفع ال الدرهم أو الثوب

ـهم ب ـشترى ی والدرهم یلبس، والثوب تسكن، والدار مثالً، تزرع األرض إن حیث ن
بالنفع علیه .)١("مایعود

ـأن ش ـأنها ش ـة، المنفع مالیة على الفقهاء جمهور نجد المالیة الناحیة ومن
ال ـن م ـة المالی ـى ف وأوغل أحق أنها یرى معظمهم إن حتى واألعیان، ـالذوات ینع

با. )٢(والذات ـعجماعإلوهى وبی ـین الع بیع یشمل فالتملیك األعیان، تملك مثل تملك
وشراء)٣(المنفعة لبیع باب هناك واألعیان الذوات وشراء لبیع باباً الفقه فى أن وكما ،

اإلجارة باب هو .المنافع
ـة بالخدم ـرف یع ـا م ـین ب ـصادى االقت األدب فى واضحاً التمییز كان وإذا

“Service”األموال أنواع من نوع ـزوهى التمیی ـذا ه فإن بالمنفعة، یعرف ما وبین ،
الفقهاء عرف فى بواضح .لیس

ـسان اإلن فخدمات واحد، شئ أنهما إلى لیصل الفقه فى للقضیة القارئ إن بل
المنفعة هو فیها علیه المعقود أن والمعروف اإلجارة، فى علیها المعقود ـةهى الكائن

هوةوالقائم هنا والمهم اإلنسان، أو الفقهاءبالمال من العظمى الغالبیة أن على التأكید
ـواع أن ـن م نوع هى المحسوسة باألموال والعالقة باإلنسان العالقة المنفعة أن یرون

.المال
ـین الع أو األصل نوعیة بحسب قسمین تنقسم المنافع أن فقهیاً المعروف ومن

األ منافع فهناك بها، القائمة الذات ـافعأو من ـاك وهن ـسوسة المح ـوال ـسانم .اإلن
كلت تملیك یجیز ـضیوالفقه بع ـن م وغیرها باإلجارة یعرف ما خالل من هما،

وغیرها العاریة مثل والعقود .الصیغ

                                                           
ـ) ١ ج بیروت، المعرفة، دار ـ١الموافقات، ص ،١٦٦.
على) ٢ الفروع تخریج الرسالةالزنجانى، مؤسسة ـ١٩٧٩بیروت،: األصول، ص القول٢٢٥، فصل وقد ،

بیروت الفكر، دار العام، الفقهى المدخل الزرقا، مصطفى الشیخ ذلك ـ: فى ـ٣ج ص ومابعدها٢٠٨، ،.
ـ) ٣ ج عابدین، ابن حاشیة عابدین، ـ٤ابن ص ـى،. ومابعدها٥، الحلب مكتبة والنظائر، األشباه السیوطى،

ـ ص ا٣٤٢القاهرة، ـ، ص القاهرة، الحلبى، مكتبة والنظائر، األشباه نجیم، .٣٥١بن
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المالیة-٣ األصول منافع :وقف
ـوف والموق ـف الواق هى الوقفیة العملیة مقومات أو عناصر أن المعروف من

المتولدة المنفعة أو الغلة أو والثمرة والموقوف ـوفعلیه الموق ـن ـر. م غی ـن وم
طبیعى شخصى هو وإنما ماالً، الواقف یكون أن أما،المتصور معنوى، أو اعتبارى أو

ماالً یكون وقد أشخاصاً أو شخصاً یكون فقد علیه ـال. الموقوف م فهو الموقوف أما
من لیستفید ویحبسه الموقوف یقف فالواقف الواقف، خاللهیمتلكه من علیه الموقوف

ی أوهدرما ـسكن لل المنزل فهناك منفعة، من یستعمله أو ثمرة من ینتجه أو عائد من
وا منإلاإلیجار أوهنفاق ـا بلبنه ـع لینتف ـف توق ـرة البق وهناك علیه، الموقوف على

بثمرتها لینتفع .وهكذا. الشجرة
هو هنا المطروح واقتصاداً: والسؤال اجتماعاً والمجدى شرعاً المقبول من هل

المنافع؟ ـسوساً،وقف مح ـاً مادی شیئاً الموقوف المال یكون أن به المتعامل المشهور
وقف عملیة أمام هنا شي،لكننا فیها ـادىمعنويءالموقوف م أصل منفعة فى ممثالً

شخص. سمحسو قیام لها البسیط ـوموالتصویر تق ـم ث مبنى باستئجار ما أوجهة ما
األزه جامعة طالبات إلسكان المبنى هذا منفعة مثالًبوقف ـستأجر. ر الم أن نالحظ هنا

ـؤجر الم مع أبرمه الذى اإلجارة عقد خالل من منفعته یملك وإنما المبنى، عین الیملك
ـه، فی یملكه ما یقف ولكن الیملكه، ألنه ذاته، المبنى الیقف فالمستأجر ولذلك للمبنى،

لإلسكان وصالحیته أهلیته فى المتمثلة منفعته، إجار. وهو مدة طیلة أووذلك ـت قل ته
منها محددة مدة أو .كثرت

تعرض من المذاهب مختلف فى الفقهیة المدونات من علیه أطلعنا فیما نجد ولم
ومباشر صریح بشكل المسألة ـالكىباالسملهذه الم ـه الفق مصنفات ـضسوى وبع

الشافعي الفقه شرح. مصنفات فى الدریر الشیخ یصرحهفوجدنا خلیل لمختصر الكبیر
ه على شرعاًوینص بجوازها ویحكم المسألة ـو: "فیقول. ذه ول ـوك، ممل وقف وصح

و. بالتعلیق الذات ملك یشمل ما بالمملوك ـأجرةموأراد ب ـك المل كان وإن المنفعة، لك
ـفك الوق ـضى وینق ـدة، الم ـك تل ـى ف منفعتها وقف فله معلومة مدة استأجرها دار

التأبید فیه الیشترط ألنه .)١("بانقضائها،

                                                           
ـ) ١ ج القاهرة، العربیة، الكتب إحیاء دار الكبیر، الشرح على الدسوقى حاشیة ـ٤الدسوقى، ص ،٧٦.
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نافلة ـافعومن ومن ـة مملوك أعیان منافع تكون قد المنافع بأن التذكیر القول
مملوكة غیر العین،قدفالشخص. أعیان منفعة أیضاً ویمتلك العین ـكیمتلك یمتل وقد

فقط ـا. المنفعة عینه یمتلك أن دون منفعتها یمتلك فإنه آلة، اإلنسان یستأجر أن . مثل
الممل غیر األعیان منافع هنا به نهتم ـةوالذي تطبیقی ـاً أفاق ـتح تف التي هي ألنها وكة

الوقفي النشاط أمام .واسعة
یعتنق حیث المالكي، الفقه في أقصاها إلى تمتد الموقوفات دائرة نجد وهكذا

الم في المعتمد متنه في خلیل صاغها شاملة كلیة بعشراتذقاعدة حظى والذي هب
المتنوعة واألماكن األزمان عبر والمحشین هيوالق. الشراح مملوك«اعدة وقف صح

بأجرة یكون» وإن أن المطلوب أن بمعنى آخر، شيء بأي ولیست بالملكیة إذن فالعبرة
نوعه، عن النظر بغض الملك، نطاق تحت یدخل أخرى بعبارة أو مملوكاً، الموقوف

یملك ما كل من ذلك غیر أم حق أم منفعه أم عین هو .! ؟وهل
بوسی یتم أن الملك في یشترط هنا،وال مقبولة للتملك وسیلة فكل معینة، لة

اإلجارة خالل من كانت ولو مؤیدةالكما. حتى الملكیة تكون أن .یشترط
األشیاء من مستقبالً یحدث قد ما وكل والحقوق المنافع إدخال یمكن وبذلك

الموقوفات دائرة في تملك التي .واألمور
ا من موقفها یكن فلم األخرى الفقهیة المذاهب ـنأما م ـدر الق بهذا لموقوفات

المنافع وقف جواز بعدم صرح من فهناك من. )١(االتساع، فيوهناك المنفعة یدخل لم
ـض بع ـان ك وإن ـحابه، أص متقدمى عند وخاصة الحنفي المذهب مثل األموال نطاق
ـة وخاص المذهب هذا في وقفها إمكانیة حول الحدیث یمكن ثم ومن أدخلوها، متأخریه

مرونة لدیهم والتأقیتأن التأبید شرط ـول. حیال دخ عدم على الحنابلة عند والمذهب
ـك ذل جواز ترى المذاهب في آراء هناك كانت وإن ال. المنفعة ـاهري الظ ـذهب والم

النصوص ظاهر على إال یعِّول ال وهو نص، بها یرد لم ألنه .)٢(یدخلها
شرعي نص مع تعارضه لعدم المالكي المذهب بموقف األخذ نرى معونحن وال

الوقف ماالً. مقصود الموقوف یكون أن المطلوب ـرة. إن الجمه ـد عن أموال والمنافع
للواقف مملوكة وهي الفقهاء، من ـرد،الغفیرة بمج ـستهلك ی ـوف الموق ـون یك وأال

                                                           

بیروت)١ المحتاج، نهایة الرملى، الشافعي، المذهب في ج: انظر العربي، التراث إحیاء   .٣٥٧ص٥دار

المحلي،)٢ حزم، بیروتابن الفكر،   .١٧٥ص٩ج: دار
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هو كأنه فیعتبر محله یحل مثل وجود دونما به ـك،. االنتفاع ذل ـا فیه یتحقق والمنفعة
یقصر وقد یطول قد امتداداً الزمن في ممتدة .فهي

أن والشأن الموقوف، وفائدة ثمرة نفسه هو المنافع من الموقوف إن قیل وإذا
آخر شیئاً وفائدته وغلته وثمرته شیئاً الموقوف ـا. یكون أنن ـد نج التأمل عند إنه قلنا

فالموقوف واحداً شیئاً ال شیئین األرضأمام أو الدار أو اآللة منفعة في. هو ما بمعنى
ـاع انتف ـا أم ـره، ثم أو اإلنسان حاجة إلشباع صالحة تجعلها صفات من األعیان تلك

آخر شيء فهذا الدار سكناه مثل المنفعة بهذه ـین. الموقوف ب یفرقون واالقتصادیون
ـباعاً إش ویسمونه المنفعة هذه من الشخص یستفیده ما وبین . »Satisfaction«المنفعة

إ لیس هذا إن الشرعيیثم الحكم في به یعتد شرعیاً ـوح. راداً بوض یظهر قد أنه على
إلقراضها الحبوب وقف مثل مشروعة وقفیات في علیه،أكبر الموقوف یستهلكهافإن

مثلها یعید عنه؟،ثم المنفصلة ثمرته هى وأین الموقوف هنا ـراض)١(!فأین اعت وأى ،
الق على یرد مؤآخر غیر كونه مثل علیه، الرد یمكن المنفعة وقف بجواز وكونبول هد

بها یحتج ال خالفیة أمور فهذه الزم .غیر
یقال ـوازهإن: وقد لج ـشرط ب لیس هذا بأن ذلك على ویرد به، العمل یجر لم

قالوا من عند حتى قالواالوقف فقد ـىبه ف ـه ب ـل العم جرى یكون أن الیشترط إنه
یكفى بل الحاضرالماضى، فى به العمل یجرى ویشیع،أن یسود أن له نرید ما .وهذا

والتطبیق-٤ : الجدوى
هو بالطرح األحرى السؤال ـف: إن وق ـیغة ص ـتخدام اس من جدوى هناك هل

ـنعم، ب ـك ذل ـن ع والجواب لذلك؟ فعلیة تطبیقیة إمكانیات هناك وهل المالیة؟ المنفعة
أمام واسعاً الباب بذلك القول یفتح بابفسوف لولوج والمؤسسات والجهات األشخاص

ـین. الوقف فعلی ـین واقف ـى إل نحیلهم أن وعلینا احتمالیین واقفین من هناك إن. فكم
ال والعدید والسفنالعدید واآلالت والسیارات الدور مثل استغاللیة أموال رقبة یملكون

ذلك وغیر .والطائرات
استئجارهالكن خالل من منافعها تملك ـافع.یمكنهم من وقف یمكنهم ذلك وعند

الحاجات من الكثیر تشبع التى المجاالت مختلف فى المالیة األصول .هذه
                                                           

ـ) ١ ج سابق، مرجع عابدین، ابن حاشیة عابدین، ـ٤ابن ص ،٣١.
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القو إن ـىلثم إل ـصیة شخ فردیة عملیات كونها من الوقف عملیة یحیل بذلك
منظمة مؤسساتیة عملیات آ. كونها ـافعقافوهناك المن ـف وق ـام أم كبیرة تطبیقیة

یجرى أن فیمكن والتعریفالمستأجرة، اإلسالم لتبلیغ الصناعیة األقمار منافع مع ذلك
الممكن ومن الحجاج، لنقل سفن تأجیر خالل من ذلك یتم أن الممكن ومن به، الصحیح

معینة وفئات معینة أغراض لخدمة ومعدات أبحاث ومراكز وورش معامل ولعل. تأجیر
شبكة خدمات هذه أیامنا فى المهمة األمثلة وما"النت"من خدمات، من تقدمه أن یمكن

ماسة حاجة فى الیوم ونحن باإلسالم، وتعریفاً للمسلمین، خدمة وعلمیة وثقافیة دینیة
والثقافى العلمى الجهاد باللسان"إلى ـب"الجهاد المطل هذا لتحقیق اآللیات خیرة ومن ،

االنترنت شبكة .خدمة

اإلنسان-٥ منافع :وقف
فك منافع المادى لألصل كان بمنافعإذا الشریعة اعتدَّت وقد منافع، لإلنسان ذلك

منهما كل إجارة فأجازت األموال، بمنافع اعتدادها أن. اإلنسان ـشخص ال ـق ح ومن
فى الفقهاء تناولها عدیدة جوانب وهناك استئجاره، خالل من آخر شخص منافع یمتلك

مظلة تحت تدخل المنافع هذه أن هو هنا یعنینا والذى األشخاص، وأنهاإجارة األموال
وجدوا. تملك المنافع هذه وقف حكم عن السؤال یجرى حكم. بیقیةطالتهوهنا عن أما

الفقه موقف على بناء فإنه المنافعوقفها وقف أجاز الذى وحیثالمالكى ـافعإن، المن
قسمان الفقهاء نظر ـوال؛فى أم ـاً مع ـا وأنهم أشخاص، ومنافع أموال ـدمنافع عن

معالجمهور وأنهما على، المنافع وقف أجاز المالكى الفقه إن وحیث للتملك، یخضعان اً
كون ذلك بعد یضر وال شخص، ومنفعة مال منفعة بین ویمیز یفرق أن دون إطالقها،
ـرعیاً ش مانعاً أرى ال كله ذلك ضوء فى أموال، منفعة إلى ینصرف ضربه الذى المثل

األشخاص منافع وقف دون ا. )١(یحول هذه تصور جانبینویمكن من یكون،لمسألة أن
من آخر شخص لمنفعة مالكاً ماالواقف جهة على بوقفها فیقوم االستئجار، مثل. خالل

                                                           
ـه،)١ ل ـة مملوك غیر رقبته أن بحجة نفسه الحر وقف جواز بعدم الشافعیة كتب بعض نصت فقد هذا ومع

ـح أوض ـارة بعب أو ـا، بیعه ـه ل یحق بل فیها التصرف له ویحق مملوكة وخدماته منافعه ألیست لكن
ـت. تأجیرها الوق ـن م مدة بها یستفید أن للغیر یمكن التي منفعته له مملوك مال فهي ثم ـر. ومن : انظ

ص سابق، مرجع المحتاج، نهایة ج٣٥٩الرملي، ،٥.  
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مدرس أو طبیب مع ما أوجهة ما شخص یتعاقد نظیر. إلخ.. أن معینة لمدة عمل على
المستأجر منافع بوقف المستأجرة الجهة أو الشخص هذا یقوم ثم معین، ـز،أجر لمرك

أو مدرسةطبى أو ـد.. مستشفى عق ـدة م داخل یراها مدة أى أو العمل عقد مدة إلخ
.العمل

منفع بوقف شخص یقوم أن لبعضتهأو ما لجهة خدمته الشائعة، بالعبارة أو ،
على المجانى للكشف عیادته فى یومین أو یوم بتخصیص طبیب یقوم أن مثل الوقت،

أو بالكشف الطبیب هذا یقوم أن ومثل محددالمرضى، وقت فى مجاناً العملیات إجراء
العالج جهات من جهة .فى

المهن لكل یمكن حیث تحصى، أن من أكثر هنا والفنییواألمثلة أطباءیین من ن
خدماته وقف المتعددة المهن ذوى من وغیرهم ومهندسین ـتمومدرسین الوق لبعض

مع موقوفین معنعلى غیر أو جزء،ییننیین وقف ذلك أسمینا ـلوسواء العم وقت من
ال الشرعیة الناحیة من فاألمر خدماته من جزء وقف حیثأو فىإیختلف، الموقوف ن

الواقف منفعة هو ـف. الحقیقة الوق مجاالت من كثیراً یوسع الباب هذا فتح أن والشك
ـذاهوفرص ه قیام من أخرى جهة من فاعلیة وأكبر جهة من أیسر یكون قد أنه كما ،

بع بوقف ذاك أو منالشخص المزید یحتاج وال ناظراً، یحتاج ال هنا فاألمر أمواله، ض
جمعإلا من شرعى مانع هناك ولیس الناظر، هو الواقف ألن واإلداریة المالیة جراءات

الوقف بین أوواإلنسان ـشفى المست إدارة هو الناظر یكون قد كما واإلشراف، النظارة
الطبى المركز أو الووأی. إلخ... المدرسة كان أماا الباب بفتح فنحن خدماتضع وقف م

فعلیین واقفین لیصبحوا االحتمالیین الواقفین من الكثیر نجذب منها جزء أو .العمل
ـل أق ـدر وبق العینیة، األموال وقف على الماضى فى جرى قد العرف كان وإذا

المالیةوقفعلى األصول منافع. منافع أو اإلنسان خدمات تدخل أن اآلوان آن وأهفقد
ما منها الثروة ومصادر الموارد أن والمعروف الوقف، حلبة فى ـىأعماله إل ـع یرج

البشر إلى یرجع ما ومنها ـهاماًإو. األموال إس ـهمت أس قد المالیة المصادر كانت ذا
ـر العناص ـن م ـستفید ن أن ـر الحاض فى فعلینا الماضى فى الوقف عملیة فى بارزاً

أیامنا فى أصبحت أنها وخاصة ـوالالبشریة، األم ـن م أهمیة أكثر ـصدق. هذه والت
الخدمات على یجرى فإنه فیها، یطلب وكما األموال على یجرى كما والتبرع، والتطوع
إن بل المال، فى الحال هو كما وتطوع صدقة والخبرة العلم ففى منها، ویطلب البشریة
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بالما التبرع من بكثیر أیسر یكون قد البشریة بالخدمات والتطوع قدالصدقة أنه كما ل،
الك لدى أكبر بدرجة متوفراً مثیكون لدیهممیر المال توفر ـى.ن ف ـدخل ی ـذاومما ه

العملالنطاق خدمة عائد من جزء ـه:وقف أهمیت له مفتوح، متسع مجال بدوره وهو
ـبهم رات ـن م ـزء ج بوقف أشخاص مجموعة أو شخص یقوم أن مثل هذه أیامنا فى

مع غیر أو معین موقوف على یقالشهرى أن ومثل ـوینوین، بتك ما بجهة العاملون م
منهم كل راتب من معروف محدد جزء خالل من یمول ما لغرض وقفى .صندوق

تخرج ال فالمسألة شرعى، إشكال ذلك فى ـشكلعولیس ب نقود وقف كونها ن
على وأیسرها الوقفیة المجاالت أكفأ من هذا یكون وقد منظم، المسلمین،عامةمتتابع

یمك الوقفیةبحیث العملیة فى یسهم أن عامل شخص لكل .)١(ن
أو دار ـه ل فمن المملوكة، األجرة وقف المالكیة أجازها التي المسائل ومن هذا
ـق ح فمن علیه المتفق حسب دوریة بصفة تدفع معینة أجرة نظیر للغیر أجرها قد آلة

وقفها األجرة هذه اإل)٢(مالك أجرة عن تختلف ال المالى األصل .نسانوأجرة

: التطبیق-٦
ـن م ـد العدی ـدموا یق أن ـاحثین للب ـن ویمك متنوعة متعددة التطبیق أسالیب

خاصة البشریة والمنافع عامة المنافع وقف حیال والمقترحات مجال. التصورات وذلك
المستقلة األبحاث من العدید إلى بمفرده ـا. یحتاج لن ـیح یت ـع موق في هنا إخالنا وال

المع المفصل المسألةالتناول لهذه .مق
االقتصادي التحلیل من مستفاد بسیط تصور بطرح أو. ونكتفى فائض أمام إننا

به االستفادة تعظیم نرید عفو أو هذا. فضل ننمى ثم نوجد أن أوالً یجب ذلك ولتحقیق
ذ بعد ثم الناس لدى ـهالفائض توظیف وأخیراً ونعبئه، نجمِّعه ـصحیحلك ال ـف التوظی

یتطل. الكفء ذلك یتطلب–بإن ما ـع–ضمن وتجمی ـة وتنمی بإیجاد تقوم مؤسسات
الفائض هذا ـال. وتعبئة مج ـي ف وغیرها مصارف من المالیة المؤسسات غرار على

                                                           

ـ) ١ ج الفتاوى، مجموع العمل، دخل من جزء وقف بجواز تیمیة ابن أفتى ـ٣١وقد ص ،٩.
الفتوى)٢ في المالك العلى فتح علیش، محمد جالشیخ ـة، المعرف دار ـروت، بی مالك، اإلمام مذهب ٢على

  .٢٥٢ص
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االقتصادى الفائض ـائض. تعبئة الف هذا بتوظیف تقوم مؤسسات یتطلب ـقكما لتحقی
االقتصادي المجال في االستثماریة المؤسسات غرار على .مقصوده

ـنوبتطبی م ـوعین ن وجود أهمیة أمام نجدنا للمنافع الوقفي المجال في ذلك ق
ت مؤسسات وتعبئالمؤسسات؛ القوىجمع أثرها لها یكون كي والمنافع الخدمات هذه

ـأة. الفاعل المعب ـة المجمع والمنافع الخدمات هذه بتوظیف تقوم ـى. ومؤسسات األول
إل لتحیلهم االحتمالیین الواقفین مع مباشرة وتجمعهمتتعامل جهة من فعلیین واقفین ى

ثانیة جهة من على. سویاً منها لتحصل والتجمیع التعبئة مؤسسات مع تتعامل والثانیة
ـب مطال ـق تحق ـى الت ـراض األغ في بتوظیفها وتقوم منظم شكل في الخدمات هذه

فاعلیته. الواقفین له مؤسسي عمل إلى الوقفي العمل یتحول .وبذلك
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الحقوق وقف

ـستوىموض الم وعلى الشرعى المستوى على بمكان االتساع من الحقوق وع
والقانونى واألمالك. االقتصادى واألموال الحقوق بین قویة عالقات ـوق. وهناك والحق

یندر بعضها أن كما المملوكات، ألوان من لون األموالجهى مظلة لیس.تحت وبدایة
ا التحلیلیة الدراسة الورقة هذه في المستهدف ـامن أنواعه حیث من للحقوق لمقارنة

كل ـةنوعوخصائص تحلیلی دراسة قیام أیضاً المستهدف من لیس أنه كما وأحكامه،
بعضها أو الحقوق وقف إمكانیة لمدى الناحیةمفصلة من وأیضاً الشرعیة الناحیة من

ذلك أمام المتاحة واآلفاق التطبیقیة ـارة. العملیة إث ـي ف ـط فق ـصر ینح الهدف وإنما
ذوىاال من بعض له ینبرى بحیث الوقفي العمل في البعد هذا إلى األنظار ولفت هتمام

فیهدالمق القول وتفصیل لدراسته واالختصاص في. رة الورقة هذه تستهدفه ما كل إن
الصدد ـرهذا نظ یمتد أن ینبغى به والنهوض الوقف تطویر مجال في أنه إلى اإلشارة

إلى الموقوفات زاویة في أوالباحثین كانت مادیة نافعة أشیاء من وقفه یتصور ما كل
دون. معنویة ـات موقوف ـصبح ت ـد ق التي األشیاء هذه من صنف عند األمر یقف وال
وكذلك. صنف أنواعها بكل المنافع الخریطة على بقوة یدخل أن یجب الصدد هذا وفي

ـ األش ـك تل ـل ك ـضع تخ النافعة واألشیاء األمور ضمن یدخل قد ما وكل یاءالحقوق
ـةللدراسة والناحی الشرعیة الناحیة من وقفها إمكانیة مدى لمعرفة المؤصلة المفصلة

واالقتصادیة .العملیة
الشأن هذا في هنا نقوله الحقوق(وما ـارة) وقف إث ـرد مج یكون أن یعدو ال

علیه المتعارف بالمعنى علمیاً بحثاً ولیس .وإشارة

وقانوناً فقهاً الحقوق :تعریف
الح منعرفت التعریفات من بالعدید القانون فى ذاتأقوق مصلحة أنها شهرها

القانون یحمیها مالیة ف)١(قیمة والحقوق عدید، أنواع لها القانونیین عرف ـاكةى فهن ،

                                                           

ـاهرة،. د) ١ الق ـارف، المع دار مكتبة اإلسالمى، الفقه فى الحق مصادر السنهورى، الرزاق ،١٩٦٧عبد
ـ ـ١ج ص ،٥.
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الخاصة والحقوق العامة الحقوق وهناك المدنیة، والحقوق السیاسیة وهناك،الحقوق
المالیة غیر والحقوق المالیة .)١(الحقوق

المالیةو الحقوق هنا یعنینا للتقویم،الذى قابالً فیها الحق محل یكون التى وهى
عینیة حقوق إلى تنقسم وهى الملكیة،المالى، حق ـق،مثل ح ـل مث شخصیة وحقوق

المؤجرة بالعین االنتفاع من بتمكینه المؤجر حیال معنویة،المستأجر ـى،وحقوق ویعن
ش على ما لشخص مخولة سلطة ـارهمعنويءبها أفك ـى عل ـشخص ال ـسلطة ك ى،

ـقاو وح الملكیة حق مثل أصلیة مستقلة حقوقاً تكون قد العینیة والحقوق ختراعاته،
السكنى وحق تابعة،إلخ.. االنتفاع حقوقاً تكون و،وقد الرهن حق ـازمثل االمتی ـق ح

االختصاص ـا.إلخ... وحق هن نكتفى التعریفات من بالعدید الفقه فى الحقوق وعرفت
الحقبهذا ـب"التعریف ترت أو ـصاص االخت ـاحبها ص ـول تخ ـرعیة ش مصلحة هو

ـدة)٢("التكلیف عدی ـسام أق ـا له القانونیین عند الحال هو كما الفقهاء عند والحقوق ،
ـر غی وحقوق مالیة حقوق أخرى جهة من وهناك العبد، حق وهناك اهللا حق فهناك

باأل. مالیة المتعلقة الحقوق تلك هى المالیة ـافع،،موالوالحقوق من أو ـت كان أعیاناً
مجردة غیر وحقوق مجردة حقوق أخرى جهة من .وهناك

شأن شأنها المال مظلة تحت تندرج الحقوق معظم أن نجد الفقه فى أنه والمهم
المنافع وشأن .)٣(األعیان

الحقوق-٢ :وقف
والتملك التملیك وتقبل األموال مصطلح تحت شرعاً ماتندرج الحقوق من ،هناك

المعا یقبل ما منها واإلسقاطووهناك والتنازل ـى،ضة ه ـوق الحق من النوعیة وهذه
هنا .مقصدنا

ـا وقفه ـدوى ج ـى ه ـا وم الحقوق؟ من النوعیة هذه وقف شرعاً یجوز فهل
تطبیق إمكانات هى وما دوهوأهمیته؟ وما ـار؟ حیاتن ـى ف ـف الوق دور تفعیل فى ذلك

.المعاصرة؟
                                                           

یراجعلمعرفة) ١ الخامس،. د. موسعة اإلسالمى،العدد الفقه مجمع مجلة المعنویة، الحقوق النشمى، عجیل
ال .ثالثالجزء

المرجع) ٢ .نفس
الثالث،)٣ الجزء الخامس، العدد اإلسالمى، الفقه مجمع مجلة یراجع المعرفة من ـ١٤٠٩لمزید .ه
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المهمة بأن التذكیر ـلاآلبعد تفعی هى بالقضیة المعنیة الجهات بكل المنوطة ن
ـستحق ت مهمة وهى وجهد، قوة من نستطیع ما بكل المعاصرة حیاتنا فى الوقف دور

عطاء من لها یقدم وما جهد من فیها یبذل ـة،ما العملی ـى ف ـوف الموق جانب ومن
شرعى عائق هناك یكن لم طالما مداه أقصى إلى یمتد أن له نرید فىوالن،الوقفیة اظر

موج یشبه یجده الجانب البدایةةهذا فكانت دورة، وراء دورة االتساع فى تأخذ المیاه
ـم ث ـارات، والعق ـى األراض مثل الثابتة األموال هى االهتمام ومحط الشیوع حیث من

تول باألحرى أو الدائرة موجةداتسعت ـامت االهتم ـرة دائ فدخلت اتساعاً أكثر جدیدة
المنقولة النقودحدثثم،األموال فدخلت ذلك أن،مثل ـا له نرید أموال أمامنا تبقى ثم

ـى ف ـأن ش ذات ـبحت أص أنها وخاصة العملیة، فى بدورها وتسهم األخرى هى تدخل
المنافع فى وتتمثل بالحقوق،حیاتنا، یعرف فیما أخیراً تتمثل ـك.ثم ذل ـشبیه ت ویمكن

التالیة .بالصورة
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ـشارك ت ـف الوق عملیة فى تدخل أن تقبل المالیة الحقوق من الكثیر هناك إن
الفكریة الملكیة حقوق فهناك األخرى، ـوق،الموقوفات حق ـن م العدید األنواع وهناك

منفعة وذات تملك أموال فهى ـن،االرتفاق، م ـة متفاوت ـدد لم بها یستفاد أن ویمكن
بقائها،الزمن هذ،مع وقف من المانع ـاتفما جه أو فئات أو أشخاص على الحقوق ه

ومالكها؟ صاحبها بها یستفید كان كما بها یستیفدون
فىإن الهذهالباحث منالمسألة ال ذلك، دون یحول شرعیاً مانعاً ـثیجد حی

ـار اآلث ـث حی من وال والغایات المقاصد حیث من وال األصول حیث من وال النصوص
ك ربما إنه األمر غایة ومألوفوالنتائج، معروف غیر أمراً وهذاان الوقفى، المجال فى

وم العصحیح، فهو القولصحته أن كما الرفض، ـاًبهیبرر معروف ـاً مألوف ،یصیره
نریده ما الوقفى،وهذا المجال فى تنكر ال أهمیة یمثل بات أنه حقوق. وخاصة من فكم
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طبیعی اعتباریینأوینألشخاص الوقفیةشخاص للعملیة خضعت ـاانلكلو أثره ـا له
األصعدة مختلف على ونهضتها األمة تنمیة فى ـىألمةفا. البارز إل ـة ماس حاجة فى

حقوق هناك وأیضاً المسجلة، العلمیة واالكتشافات االختراع براءات من والعدید العدید
النشر وحقوق حقوق،التألیف وهناك الحقوق، هذه من االستفادة إلى حاجة فى ونحن

األ الصناعیةقمااستخدام ـشرب. ر ال حقوق وهناك المرور حقوق ـوق.)١(وهناك وحق
ذلك)٢(الحكر وغیر ،.

أل ـنعتقدوإننى م ـام واالهتم الرعایة من المزید إلى یحتاج الموضوع هذا أن
وجوانب أبعاده لتجلیة فىهالباحثین بها للقیام مؤهالً لست أننى أعتقد والتى المختلفة،

ال من المبكرة المرحلة منهذه ودراسته لبحثه ینبرى أن وآمل الموضوع، لهذا تعرض
ذلك على منى أقدر .هو

وتمویلها-٣ التنمیة على ذلك وأثر والحقوق المنافع :وقف
البشریة بالتنمیة یعرف بات ما وخاصة التنمیة، عملیة احتیاج حول خالف ال

المشروعات لتمویل الموارد من مزید إلى المستدامة التنمیة المختلفةوكذلك اإلنمائیة
المالیة،والمتعددة الموارد ومنها البشریة الموارد منها الموارد أن ،والمعروف

معنویة، أو كانت مادیة المالیة، الموارد إلى تحتاج النوعین؛ كال إلى تحتاج والتنمیة
أنواعها اختالف على البشریة الخدمات إلى تحتاج وإلى،كما نقود إلى حاجة في هي

وم وخدماتآالت سلع وإلى .عدات
من العدید بفعل تعد، لم المالیة المعاصرة الحكومات طاقة أن المعروف ومن

یوم بعد یوماً المتزایدة المتطلبات تلك كل توفیر على قادرة صدر. العوامل ضاق وإذا
من المدني المجتمع ومؤسسات والشعوب األمة صدر فإن ذلك عن االتساعالحكومات

. بمكان

                                                           
الماء)١ من الحصة لوقف تعرض اإلسالمي الفقه أن إلیه اإلشارة تجدر ـه. مما عن نعبر أن یمكن ما وهو

السقى أو الشرب المالیة. بحق الحقوق ألوان من لون ـهو. وهو أقوال بعض في اإلسالمي الفقه أجاز قد
الوقف به. هذا والعرف العمل جرى بیروت،. طالما العربي، التراث إحیاء دار األنصاف، المرداوي، انظر

  .١١ص٧ج

صور)٢ هو الحكر أن والمعروف الحكر، وقف بجوار افتوا قد المالكیة أن إلى نشیر أن هنا المفید منهمن
عل. الحقوق الشیخ جانظر سابق، مرجع   .٣٥١ص٢یش،



٢٣

تستطیعوهنا التي والقدرات، اإلمكانات خریطة من متسعة مساحة الوقف یحتل
ـسلعبالنهوض ال ـوفیر ت ـن وم البشریة والقدرات الخبرات توفیر من األعظم القسط

ذات ـسات والمؤس األجهزة من العدید توفیر ومن السكان، من كثیرة لفئات والخدمات
مؤسسات مثل الشعوب، ونهضة تقدم في القصوى ـي،األهمیة العلم ـث والبح التعلیم

ـصناعیة ال ـة اإلنتاجی المؤسسات وبعض بل الثقافة، ومؤسسات الصحة، ومؤسسات
العلم. والزراعیة ومن الطعام من األمة حاجة سد یمكنه توظیفه، أحسن لو الوقف إن

ـة البطال ـشكالت م ـة مواجه في الفعال اإلسهام یمكنه كما السالح، ومن العالج ومن
ذلك. والفقر بشریةكل ومنافع وخدمات عینیة، أموال من یوظفه ثم یعبئه ما خالل من

وغیرها الفكریة الحقوق من الكثیر من وأیضاً بشریة، .وغیر
العینیة األموال قطاع إلى الحقوق وقطاع والخدمات المنافع قطاع إضافة إن ثم

الت عملیة خدمة في والقدرات والموارد اإلمكانات كافة وضع یعنى موفراً. نمیةالمادیة
ـدافها أه ـن م ـر الكثی ـه ذات الوقت في محققاً ووسائلها أدواتها من الكثیر بذلك لها

لإلنسان الكریمة الطیبة الحیاة توفیر في تتلخص التي ـام. ومقاصدها نظ ـآثر م ومن
مسلم وغیر مسلم بین عطائه في یفرق ال أنه اإلسالم في ـستفید. الوقف ی ـل الك ،بل

العطا إلى مدعو ـوطنيوالكل ال ـصعید ال على واألصعدة، المستویات مختلف على ء؛
العالمي الصعید وعلى بل اإلسالمي، الصعید .وعلى

:خاتمة
التى األمور من الوقف موضوع حبالًتُعدإن التىبحق القویة النجاة حبال من

فىعلین إلیها واالستناد بها االستفادة اا تعیشها التى التخلف أوضاع من ـألاإلقالع ةم
ـسن نح أن ـریطة ش الشاقة، المهمة هذه فى بفعالیة یسهم بأن جدیر وهو اإلسالمیة،

وت.هتوظیف دائرته توسیع الوقف توظیف حسن فى الواعدة المهمة الجوانب دیدمومن
ممكن مدى أقصى إلى ـافع،نطاقه المن أن ـد ونعتق ـة، الموقوف ـردات المف حیث من

قویة إیجابیة نقاطاً تمثل ـرةواعدةوالحقوق دائ ـى ف إدخالها وبدون الصدد، هذا فى
ال فیهالموقوفات الكامنة بطاقته یعمل الوقف إن تقول أن .نستطیع

أعلم واهللا
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